
 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 Curs P4  Dia 1 Sortida a la platja tot el dia.      
          
 Curs P5  Dia 2 Sortida a la platja tot el dia. 
      Dia 7 Miniolimpíades a Can Rosés. Sortida de matí. 
      
 Curs 1r  Dia 3 Sortida al CRAM tot el dia      
               Miniolimpíades a Can Rosés. Falta concretar dia.     
 
 Curs 2n  Dia 8 Sortida al CRARC. Tornem a les 13h 
      Dia 10 Miniolimpíades a Can Rosés. Tornem a les 13h. 
      
 Curs 3r  Dia 2 Espectacle in English: Frankestein, al gimnàs.  
 

Dia 1 Grups 2,3 i 4 a les 15h al gimnàs.The Wizard of Oz 
      Dia 2 Espectacle en anglès– Frankestein 
      Dia 3 Grups 1 i 5 a les 15h al gimnàs. The Wizard of Oz 
      Dia 6 Taller a l´aula “Ara si que sé” 4rtB.A càrrec de la Xusa Serra. 
      Dia 6 Taller a l´aula “La geografia de Catalunya” 4rtA 
      Dia 8 Taller a l´aula “La geografia de Catalunya” 4rtB 
      Dia 10 Taller a l´aula “La geografia de Catalunya” 4rtC 
 

 Curs 5è  Dia 1 Miniolimpíades a Can Rosés. Tot el dia. 
      Dia 2 Obra de teatre en anglès “Frankestein”. Gimnàs de l’escola. 
      Dia 14 English Day. Es farà a l’escola. 
      Dia 21 Sortida fi de curs a Can Oriol. Matí 
 
 Curs 6è  Dia 2 Miniolimpíades a Can Rosés. Tot el dia 
      Dia 6 Sortida a Fontmartina. Tot el dia. 

      Da 9 Sports day. Institut. Es farà a l’escola. 
      Dia 14 English Day. Es farà a l’escola. 
      Dia 20 Espectacle “Fes-me’n cinc cèntims”. Gimnàs de l’escola a les 15:00h 

                Dia 21 Sortida fi de curs a Can Oriol. Matí. 

      Fins al curs vinent 
       Bones vacances 
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XERRADA: “Com es pot ajudar els infants i joves a conviure amb 
la pèrdua i la mort de qui estimem” a càrrec de la Sra. Xusa Serra, 
infermera referent en Educació a la Comunitat, Voluntariat i Acom-
panyament en els processos de malaltia, dol i mort. Data: 2 de juny 
de 15:00 a 16:30 h al gimnàs de l’escola. 
 
 

FIRA DEL TRASTO:El proper dia 3 farem la Fira del Trasto.    
 

Enquestes de satisfacció: En breu us farem arribar per correu electrònic l’enquesta de 
satisfacció d’aquest curs. Tindreu de temps per respondre entre el 3 i 10 de juny. Us 
agraïm per endavant que tingueu l’amabilitat de respondre l’enquesta ja que la vostra 
opinió ens ajuda a millorar. 
 

AFRUCAT.Dimecres 8 de juny. Us esperem a les 9h a l´entrada de l´escola. De-
manem la vostra col·laboració! 
 

Cantata Cant Coral: El dijous 9 de juny els petits.  Títol:  "El follet valent!",  a les 
18.30h i el dijous 16 de juny els petits. Títol: "Viatge de sons", a les 19h  en  La Sala. 
  

Període de matriculació dels alumnes admesos pel curs 16-17: 
del 13 al 17 de juny. Horari: Dilluns a divendres de 8.30h a 11h, dimarts de 11h a 13:45h, 
dimecres de 15h a 16h i divendres de 8:30h a 13h. 
 

SOPAR DE LES FAMÍLIES DE 6è CURS El divendres 17 a les 21h les famílies amb 
fills de 6è curs es reuneixen per sopar tots junts. Us desitgem que gaudiu molt, compar-
tint els últims moments i records del pas dels vostres fills per l'escola.  
 

Jornada intensiva:  Us recordem que segons vam aprovar en Consell Escolar del 6 al 21 
de juny, ambdós inclosos, els alumnes fan jornada intensiva de 9:00 a 13:00 hores. El 
servei de menjador serà de 13:00  fins a les 15:30 h. Us informem també que hi haurà 
esplai durant la jornada intensiva, per a totes aquelles famílies que necessiteu conciliar 
els vostres horaris laborals amb l’escolar. Podeu fer les inscripcions a l’oficina de l’AMPA,  
 

Lliurament dels informes del 3r Trimestre: Dilluns 20 de Juny.  
Últim dia de classes: 21 de juny. 

 Notícies del 25 

INSCRIPCIONS EXTRAESCOLARS CURS 2016/17 
Ja podeu reservar plaça a través de la següent adreça: 

https://extraescolars1.typeform.com/to/ICFHR5 
 
Horari d´atenció activitats extraescolars dimecres de 1 6h a 1 7h durant el període 
de presentació de sol·licituds.  

          FESTA i SOPAR DE FI DE CURS 
 

El proper divendres 3 a les 16.30h tots els alumnes estan convi-
dats a la festa de fi de curs podrem gaudir d´una tarda molt 
entretinguda per celebrar que s'acaba el curs. Hi haurà berenar 
pels nens. També els nens de 5è vendran begudes i crispetes!  
 

El  divendres dia 10 a les 20.30h es farà el tradicional sopar 
de fi de curs. Tindrem Disc Jockey i moltes sorpreses. Els 
preus són 10€ els adults i 5€ els nens. Podeu aconseguir els ti-
quets a l'oficina de l'AMPA.   

 

 

 

 
  Cicle de cinema infantil en català. A les 18h al Auditori 

  Dilluns : L´origen dels guardians. 
 

 Club de lectura fàcil en català: Cada dimecres a les 19h. 
  Club de lectura fàcil  en castellà: Cada dimarts a les 18h. 
  Club de lectura fàcil en anglès: Dilluns 18 a les 19 h. 

  Hora del conte per a nens d´1 a 4 anys. Dia 14 ia les 17.30h. 
  Hora del conte per a nens de 4 a 7 anys. Dies 1, 8, 15 a les 18h. 
  Hora del conte en anglès per a nens de 1 a 7 anys; Dissabte 11 a les 11h. 
 

  Club de lectura Lectorsaltren! Nens  d´11 a 13 anys. Dia 9 i 26 a les 17.30h 
  Tallers de treballs manuals per a nens de 8 a 12 anys: Dia 14 a les 18h 
  Nascuts per llegir: Dia 4 a les 11h 
 

              
        FESTA MAJOR RUBI 2016 

 Del 28 de juny al 2 de juliol 

 

Rubí al juny 

CASALS D'ESTIU  
“Missió al planeta brie”   

Del 4 al 29 de juliol es  faran a l'escola el casals d'es-
tiu organitzats per l'AMPA i Campos Estela, amb el 
suport de l'Ajuntament de Rubí. Temàtica Espacial: 
Després d´una llarga expedició per l´espai hem ater-
rat a l´estació espacial i, quan anàvem a contactar 
amb l´agència, no podem contactar amb ells, les ràdi-
os, ordinadors no funcionen. Algú ens ha sabotejat! 
També s´ofereixen servei opcional de bon dia de 8:00 
a 9:00h i de menjador de 14:00 a 15:30h. Les inscrip-
cions es faran al despatx de l´ampa del 6 al 10 de  juny en horari de 9h a 10:30h i di-
lluns 6 i dimecres 8 també de 15.30h a 16.30h  
         Més informació a l´AMPA.  

MUSICAL  EL REI LLEÓ 
Els alumnes de les extraescolars de Teatre, Dansa i Hip-hop amb la 
col·laboració dels alumnes de Taller de còmic, han preparat aquest 
musical que es representarà el 7 de 
juny a les 18h al Casal Popular 

XERRADA DE L´ACTOR, RUBEN YUSTE: el dimecres 1  de juny,  ens visitarà l’ac-
tor rubinenc Rubén Yuste (“Mamma Mia”, “Los Miserables”, “Mar i Cel”), per parlar amb 
els nens i nenes de teatre i dansa sobre la seva experiència com actor. Els pares esteu 
convidats. A les 17h al Gimnàs de l’Escola. 


